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AKADÁLYOKAT ÉPÍTÜNK?
Képzeljük el, hogy egy nap arra ébredünk: egy kivétellel minden környékbeli bolt 
ajtaja résnyire szűkült, amin nem férünk be. Mától csak egy helyen tudunk vásárolni. 

A járdaszegélyek magasra nőttek. Legtöbb helyen csak félméteres magasságú pe-
remről tudunk leugrani. Nem akarjuk összetörni magunkat, ezért percekig keresünk 
alacsony padkát, amiről csak le kell lépnünk.

Ugye rémesen éreznénk magunkat, ha egy nap így ébrednénk? 

Ez az érzés sok százezer ember mindennapi tapasztalata. Ők, akik mozgásukban 
korlátozottak, nem, vagy csak nagyon nehezen tudják használni az elvileg mindenki 
számára épült dolgokat: az épületeket, utcákat, tömegközlekedést. 

Kiadványunk azért készült, hogy újonnan épült vagy felújított hazai épületek pél-
dáin keresztül bemutassuk: ennek nem kell így lennie. Megmutatjuk, hogy az aka-
dálymentesség remekül megvalósítható odafigyeléssel és a szabályok betartásával. 

Példáink azt is bizonyítják, hogy az akadálymentesítésre már most megvan a pénz. 
Ugyanakkora forrásból azonban épülhet akadálymentes vagy sokak számára hasz-
nálhatatlan épület is.

Mutatunk kiváló példákat, melyek jól használhatóak. Építsünk ilyeneket!

Mutatunk kerülendő példákat: tanuljunk ezekből! Ne épülhessenek többé ilyen épü-
letek.

Ne feledjük: ami sokaknak apró tervezési és kivitelezési hibának tűnik, az sok érin-
tettnek nem apró hiba, hanem használhatatlanná teszi az épületet. 

Minden egyes felújítással és építéssel, ahol „nem megfelelően akadálymentes” épü-
let készül, valójában akadályt építettünk. 

Példáink bizonyítják, hogy odafigyeléssel és megfelelő tervezéssel, működtetéssel 
minden akadálymentesíthető!
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Nemcsak hozzáállás kérdése, hanem törvényi kötelezettség is 
az akadálymentesség. 

Az akadálymentes közlekedés és közszolgáltatást nyújtó épülethasználat min-
denkit megillet. A közszolgáltatást nyújtó épületeknek akadálymentesnek kell 
lenniük, akár új, akár már meglévő épületről van szó.

Az új épületeknél teljes körű akadálymentesség kötelező. 

Meglévő épületek felújítása, átalakítása esetén is mindenki számára 
akadálymentesen hozzáférhetővé kell tenni a kialakított szolgáltatást, akkor is, 
ha az épület csak részlegesen átalakítható.

1 E logikát követi a 1998. évi XXVI. Törvény 1.§ hb) pontja is.

RENDSZERKRITIKA

Kiadványunk logikája1 az, hogy egy épület akkor akadálymentes, ha mindenki, azaz  
mozgáskorlátozott, látássérült, hallássérült, mentális és kommunikációs funkciók-
ban sérült emberek számára is 

megközelíthető, 

a nyilvánosság számára nyitva álló része bejárható, 

vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, 

az épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára rendeltetésszerűen 
használhatók, 

az épületben működő szolgáltatások egyformán igénybe vehetők.

Vegyük most sorra, hogy mit jelent a valódi akadálymentesség, és az hogyan valósult 
meg közpénzből vagy EU-s forrásból épült, illetve 2008 óta felújított épületek eseté-
ben. A képaláírásokban a megvizsgált épületeket betűkkel  jelöltük – ezek mutatóját 
a kiadvány végén olvashatják.
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MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
Az épületek kapuja, bejárata akadálymentesen 
elérhető és biztonsággal használható? 

Az intézmény megközelíthető közterületről 
akadálymentesen, ha nincs szintbeli akadály, 
és ha a bejárat jelzése egyértelmű. Fontos, 
hogy a bejárat környezetében legyen 150 cm 
hely ahhoz, hogy akár kerekesszékkel is meg 
lehessen fordulni, ajtót nyitni, kaput csukni.

Azoknál az intézményeknél, ahol a telekre való 
bejutás engedélyhez kötött, pl.: óvoda, bíró-
ság, ott a kaputelefon elérhető magassága el-
engedhetetlen. Fontos továbbá, hogy a kapu 
kinyitásához kis erő és egyetlen kéz is elég 
legyen, ha ez nem teljesül, akár balesetveszé-
lyessé is válhat a nyitás a rácsapódás, becsípő-
dés, beakadás miatt.

    Ez az oktatási intézmény 
lépcsővel van elválasztva 
a járószinttől, s  nincs jelezve  
az akadálymentes bejárat, 
a hallgató tanácstalan. 

D

    Az új építésű óvoda  kaputelefonjának  a kilincs 
mellett lenne a helye, hogy a nyitást követően azon-
nal nyitható legyen a kapu. Így azonban fennáll 
annak a kockázata, hogy egy mozgáskorlátozott 
személy az időzített visszazárásig nem tudja nyitni 
a kaput. A  gombkilincs  használata sokaknak ne-
héz vagy lehetetlen, egy jól megfogható klincs lett 
volna megfelelő.  F  
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A megközelíthetőség autóval is fontos, de az átlagos méretű parkolóhely nem 
megfelelő ahhoz, hogy ki lehessen szállni az autóból. A mozgásában korláto-
zott, kerekesszéket használó vezető a kerekesszékét maga mellé kiteszi a par-
kolóban, átül, vagy a csomagtartóban lévő széket veszi ki a segítő, amihez 
szintén biztonságos hely kell. Az akadálymentes parkolóhely minimális széles-
sége 360 cm, hossza 550 cm, ezért nagyobb az átlagos parkolóhelynél. 

    Ennek a győri akadálymentes parkolóhelynek nem megfelelő  
a mérete és a jelölése, a burkolat   nem egyenletes,  és a megsüly-
lyedt aknafedél miatt a kerekesszékkel történő használat nehézkes 
és  balesetveszélyes.  A padka miatt nem lehet közvetlenül a járdára 
eljutni, csak az úttestre hajtva, ez kifejezetten veszélyes lehet. C

minimum 360 cm
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Az akadálymentes parkolót, mely szélesebb a többinél, felfestés-
sel és szabványos KRESZ táblával szükséges jelölni. Ha nincs ki-
helyezve KRESZ tábla, akkor bárki elfoglalhatja a nagyobb parko-
lóhelyet, és a mozgásában korlátozott személy nem tud önállóan 
kiszállni az autójából. 

   Egy jó példa arra, hogy a parkolóktól és a buszmegál-
lótól vezetősáv, kontrasztos felfestések jelzik a bejárat-
hoz vezető  akadálymentes útvonalat. 

   A használatot nehezíti, hogy a vezetősávok nem egy 
tengelybe kerültek, és  nem oldották meg  a szabály-
talan parkolás megakadályozását. G

Az akadálymentes parkolóból olyan útvonalat kell biztosí-
tani a  bejáratig, ami minden fogyatékossági csoportnak 
megfelelő: a gyalogátkelőnél süllyesztett szegély kell, de 
a vak és és gyengénlátó emberekre  is gondolva szükséges 
a lábbal tapintható „bütykös” figyelmeztető jelzés is.
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A teljes körű akadálymentesség és az épület 
részleges akadálymentesítése értelmezési zavart 
okoz. A szolgáltatásoknak egyértelműen akadály-
mentesnek kell lenniük!

RENDSZERKRITIKA

Az építési törvény egyértelműen megköveteli az új épületek teljes 
körű akadálymentességét. Meglévő épület felújítása esetén megen-
gedett az épület részleges akadálymentesítése, azonban a közszolgál-
tatás mindenki számára egyenlő esélyű hozzáférhetőségét ilyenkor is 
biztosítani kell. Nagyon jó volna ezeket a fogalmakat pontosan defini-
álni, mert a pályázati útmutatókban használt részleges és projektará-
nyos akadálymentesítés fogalmak azt sugallják, hogy nem szükséges 
a teljes körű akadálymentesítés.

  Ez az új építésű,  telken belüli,  akadálymentes parkoló  nem  
 használható,  mert a kapu zárva van. A parkolóba csak úgy 
lehet bejutni, ha leparkolva, kiszállva a gyalogos kapunál jelzünk  
kaputelefonon, majd az autóba visszaülve behajtunk, ami teljesen 
életszerűtlen. Ez ugyanúgy lehet tervezési, kivitelezési és üzemelte-
tési hiba is. F
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Az intézmények bejáratánál gyakran a szintkülönbség jelent akadályt. Műemléki 
épületeinkben az épület bejáratát szinte mindig lépcsővel emelték ki. Az impozáns 
előlépcső azonban olyan akadályt jelent, amit rámpával vagy emelőszerkezettel kell 
áthidalni. 

  Nem megfelelő a   lépcsők jelölése.  Nem elég táblán figyel-
meztetni a csúszós és botlásveszélyes lépcsőre, hanem a lép-
csőt kell csúszás- és botlásveszélymentessé tenni.
   A  tájékoztatás hiánya  tipikus hiba. A tájékoztatás műemlé-
kek esetében sem kiváltható mobil információs táblákkal. J

A műemlékeket örökségvédelmi okokból 
nem szabad átalakítani, azonban az aka-
dálymentesség itt is kötelező. Ezt az ingo-
ványos jogi zónát egyértelművé kell tenni.

A főbejáratoknál teljes körű tájékoztatást kell adni. A teljes körű tájékoztatás azt je-
lenti, hogy az intézmény egyértelmű megnevezése, nyitvatartása és a fenntartással 
kapcsolatos információk olvasási távolságnak megfelelő betűmérettel, Braille fel-
irattal és a nemzetközileg elfogadott piktogramokkal kiegészítve láthatók. A tábla 
kontrasztossága és könnyen értelmezhetősége elengedhetetlen. Az akadálymentes 
bejárat helye legyen egyértelmű. 

RENDSZERKRITIKA
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  A műemlék épület lépcsője kerekesszékkel akadályt, látássérült sze-
mélyek számára  botlásveszélyt  jelent. Jó gyakorlat az akadálymen-
tes bejárat irányának jelzése,  de hiányzik az egyértelmű piktogram.  
Máig sok a félreértés a különböző fogyatékossági csoportok igényeivel 
kapcsolatban. Itt például a látássérült személyek a lépcsős főbejáratot 
fogják használni, a mozgáskorlátozott emberek azonban az akadály-
mentes oldalbejáratot használhatják. Ha csak egy oldalsó bejárat 
fizikai akadálymentesítése megoldható, a főbejárati lépcső akadály-
mentes kialakítása akkor is elengedhetetlen. B  

A szintkülönbséget gyakran rámpa hidalja át. Az akadálymentes rámpa kialakítását 
szigorú szabályok írják elő: nem lehet meredekebb 5%-nál,  szélessége és hossza is 
előírás. A kerekesszékkel közlekedő emberek önállóan akkor tudnak használni egy 
rámpát, ha az 9 méternél rövidebb, hiszen meg kell állniuk pihenni biztonságosan, 
hátragurulás nélkül.

  Ez a hibrid megoldás, ami nem is rámpa, nem is járda,  semmilyen
 szempontból nem akadálymentes.  Vagy rámpaként kellett volna 
kialakítani legurulás elleni védelemmel, korláttal és egyenes vonalve-
zetéssel – vagy pedig járdaként, de akkor a csatlakozó terepszintből 
nem emelkedhetne ki. Mindkét esetben kellett volna szilárd burkolat. 
Elképzelhető, hogy a műemlék védelme miatt nem volt megenged-
hető a szabályos rámpa, de a megvalósult példa elfogadhatatlan.  J
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Sajnos új építésű intézményeknél is akad olyan rámpa, mely nem megfelelő. A terve-
zés fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Nem csak azt kell szem előtt tartani, 
hogy mik a lejtős közlekedés biztonságos szabályai, de azt is figyelembe kell venni, 
hogy milyen útvonalat hogyan lehet akadálymentesen használni.

A megfelelő rámpa maximum 5%-os, ami azért fontos, mert meredekebb lejtésnél 
visszagurulhat a kerekesszékes ember – ezért ez balesetveszélyes. 

  Ennél az új építésű óvodánál a tervező 
arra gondolhatott, hogy elegendő  
az akadálymentes parkoló felől bizto-
sítani az akadálymentes közlekedést.  
A  gyalogos megközelítési útvonal 
nem akadálymentes, ez  
a  rámpa túl meredek (~20%),  kes-
keny,  nincs korlátja, sem kerékvetője,  
az aljánál és a tetejénél  sem áll  
 rendelkezésre a 150 cm átmérőjű
 fordulási hely  a kerekesszékkel,  
babakocsival történő kényelmes for-
duláshoz. Az ilyen hibák jellemzően  
a hibás tervezésből vagy a felmért-
nél nagyobb valós szintkülönbségből 
adódnak, továbbá a nem megfe-
lelően méretezett szerkezetek vagy 
a nem megfelelő kivitelezés illetve 
ezek együttese is okozhatják a hibát.  F

150 cm

  A nagyforgalmú vasútállomás 
bejáratához épített új  rámpa  
 megfelelő meredekségű (5%) és 
 szélességű,  korláttal ellátott, 
azonban a külső  kerékvető  
 nem érzékelhető, balesetve-  
 szélyes.  A kontrasztos színezés 
hiányát utólag sárga-fekete 
szalaggal próbálták orvosolni, 
ami nem időtálló. A lépcső-
fokok jelölése megfelelő, de 
korlát hiányában vizes, fa-
gyos időben balesetveszélyes 
a használata.  C  
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Ha a bejárat emelt szinten van, akkor kültéri szintkülönbség-áthidalás kell. Több kri-
tériuma is van  az emelőszerkezetek helyes kialakításának: az oda vezető út egyenle-
tes, szilárd burkolatú legyen, megfelelő hely álljon rendelkezésre a beszállás előtt és 
a kiszállás után is, a 150 cm átmérőjű szabad terület követelménye erre is vonatkozik. 
A berendezés biztonságos körülményeket teremtsen használat közben, ne inogjon, 
korlátok segítsék a kapaszkodást. A berendezést önállóan kellene tudni használni 
az  esélyegyenlőségi törvénynek megfelelően, ami itt nem teljesül, hiszen a gépi 
emelő berendezések kezelését csak az arra betanított személy végezheti.

A MEOSZ állásfoglalása2 és széleskörű szakértői konszenzus szerint korlátlift alkalma-
zása középületben nem elfogadható, mert nem felel meg az önálló, kényelmes és 
biztonságos használhatóság követelményének. 

Emelőlapoknál elengedhetetlen a kezelő személy, a hívására alkalmas jelzőcsengő 
vagy telefon, és erről olyan érthető információ, mely az odaérkező mozgáskorlátozott 
személy számára egyértelmű. A feliratok, táblák elhelyezése sajnos a legtöbb eset-
ben nagyon hiányos. 

2 A MEOSZ állásfoglalása teljes egészében itt olvasható: http://www.meosz.

hu/wp-content/uploads/2019/04/MEOSZ-allasfoglalas-akadalymentesi-

tes-korlatlift1.pdf 

    A kastélyépület bejáratához telepített  emelőlap  védőkorláttal rendelkezik. Komp-
romisszumos megoldás, hiszen csak betanított kezelőszemély vezérelheti, tehát ön-
állóan nem használható. Viszont hiányzik a megfelelő méretű legurulás elleni sze-
gély, a hozzá vezető szilárd burkolat, és az  emelőlapot nem jelzi egyetlen felirat sem.  
Még ha meg is találja a látogató, akkor sem tudja, hogy kit kell hívni, hogy beindít-
sa. Az idegenvezetők nagyon kedvesen elmondták, hogy a pénztárnál kell jelezni, 
ha igény van rá, s ők segítenek, ez azonban  nem felel meg az esélyegyenlőségi   

 törvény által előírt önálló használhatóságnak.  H  

Az apró kavics  
nem szilárd burkolat.

http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2019/04/MEOSZ-allasfoglalas-akadalymentesites-korlatlift1.pdf
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HÁRMAS  
ARANYSZABÁLY:

 a tervezés,
 a kivitelezés,
 és a használat

egyaránt feleljen meg az egyenlő 
esélyű hozzáférés követelményének, 
melyek CSAK EGYÜTTESEN eredmé-
nyezik a teljes körű AKADÁLYMEN-
TESSÉGET! Ha valamelyik terület 
nem felel meg ennek a kritériumnak,  
akkor az intézmény AKADÁLLYÁ 
válik!

 RENDSZERKRITIKA

  A képen látható iskolaud-
varról új lépcsőn és a lép-
csőhöz telepített korlátliften 
lehet eljutni a tantermekig. 
A megoldás az önálló, aka-
dálymentes használatra al-
kalmatlan, új építésű épület-
részben fel sem merülhetett 
volna korlátlift alkalmazása. 
Ráadásul a megvalósult 
szerkezet fizikailag is hasz-
nálhatatlan, mert az érkezé-
si szinten az ajtó sem aka-
dálymentes. A berendezés 
kulccsal működik, amit csak 
arra kijelölt személy használ-
hat, és letakart állapotban 
kell tárolni a csapadék elleni 
védelem miatt. Ez a hasz-
nálati rend nem teljesíti az 
Esélyegyenlőségi törvény ön-
álló használatra vonatkozó 
kitételét.  Felirat, informá-  
 ciós tábla egyáltalán nincs
elhelyezve. E

  Az emelőszerkezet oldalról  nyi-
tott, felső állásban a sorompó alatti 
 kerékvető balesetveszélyes,  mert nem 
képez elegendő  magasságú függőleges  
szegélyt  kigurulás ellen. Ez beállítási 
vagy üzemeltetési probléma.  H  
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A megközelíthetőség nagyon fontos eleme a bejárati ajtó, ez választja el 
a  külvilágot a belső intézménytől, s jó esetben ez engedi be a használót. 
Az akadálymentes bejárati ajtó legalább 90 cm szabad szélességű, kilincse 
elérhető és kis erővel nyitható, küszöbe maximum 2 cm mindkét irányból. 

BEJÁRAT

  Az akadálymentes  bejárat jól jelzett,  felirattal és piktogrammal is. A  vezetősáv  
a kilincshez vezet, az ajtó előtt lábbal érzékelhető burkolati elem figyelmeztet 
a nyílásra. Az üvegfelületeket  figyelmeztető grafikai elmekkel  tették a gyengén-
látó személyek számára jól érzékelhetővé. Az ajtó áthaladási szélessége legalább 
 90 cm, kilincse megfogható.  G

Az új épületek, épületrészek bejárati ajtaja ki-
vétel nélkül MINDIG akadálymentes kell legyen, 
minimum 90 cm szabad szélességgel. 

 RENDSZERKRITIKA

Gyakori hivatkozás tervezők és kivitelezők részéről, 
hogy a kétszárnyú ajtó teljes kinyitásával teljesülne 
a 90 cm-es szabad szélesség, csakhogy ez nem tel-
jesíti az önálló használhatóság követelményét, ezért 
az elsődlegesen nyíló szárnynak kell teljesítenie az 
akadálymentességi méretkövetelményt. Belátható, 
hogy kerekesszékben ülve nem lehetséges a kétszár-
nyú ajtó második szárnyának felső zárját elérni.

  Ez az iskolai, új építésű bejárati  ajtó mindössze 76 cm
szabad nyílást biztosít, holott ehhez az ajtóhoz vezet 
az udvari lépcsőre szerelt emelőszerkezet. E  

76 cm
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Az ajtók akadálymentes használhatósága 
gyakran a tervezőasztalon ellehetetlenül. Meg-
előzhető a probléma, ha a nyílászárók rész-
letterveit ebből a szempontból is ellenőrzik 
hozzáértő személy bevonásával, erre azonban 
erőforrást kell biztosítani.

RENDSZERKRITIKA

A meglévő épületek akadálymentesítése során a bejárati ajtó akadálymentessé-
ge kötelező, úgy, hogy az összes funkció és szolgáltatás elérhetővé váljon. 

Figyelmet kell fordítani az egyértelmű jelzésre, feliratokra. A képen látható koszos 
csengőt megnyomva semmilyen visszajelzés nem érkezik, a használónak fogal-
ma sincs, hogy meghallotta-e valaki a jelzést, ezért kiszolgáltatott helyzetben van 
várakozásra ítélve.

    Ez az intézmény akadálymentes bejárata, melyet csupán a koszos 
csengő jelez. A  kilincs nagyon magasan van, az ajtó szűk,  ezért 
egyértelműen nem megfelelő. D  
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A pályázatok kötelező eleme az akadálymen-
tesítés, de a tervezők és kivitelezők nem min-
dig értik, hogy mit miért kell telepíteni. Csupán 
a kötelező elemek megléte még nem biztosít-
ja az egész intézmény akadálymentességét. 
A rendszert egészben kell látni és átlátni.

RENDSZERKRITIKA

Az ajtót piktogrammal, felirattal és Braille felirattal is jelezni kell. A bejutás lehetősé-
ge egyértelmű legyen. Braille feliratot olyan helyre célszerű helyezni, hogy a kézzel 
olvashatóság megvalósuljon. 

A bejárathoz ki kell függeszteni az intézmény nevét, elérhetőségét, nyitvatartását. 
Kötelező lenne az akadálymentesség nemzetközi jelét használni, s ha indukciós hal-
láserősítés is van kiépítve, akkor azt is kötelező feltüntetni. De mindezt csak abban az 
esetben, ha az akadálymentesség szempontjai teljeskörűen figyelembe lettek véve. 
Különben megtévesztő.

A táblák kötelező kontrasztosságának mértéke szabályozott, nem mehet a design 
a láthatóság rovására, tükröződő felületet sokkal nehezebb olvasni.

    A győri kormányhivatal helyét ez a kiragasztott papír jelzi. 
Sem   taktilis információ, sem piktogram, sem más  
 információ nincs.  C  



21

BEJÁRHATÓSÁG
Az épület bejárati ajtaján akadálytól mentesen áthaladva az intézmény elérhető, 
ha bejárhatósága biztosított.

Az előtérben, ügyfél információs pontokon lévő tájékoztató felületek akadálymentes 
kialakítása elengedhetetlen. A jegypénztáraknál, információs pultoknál követelmény 
a térdszabad kialakítás, a pult magassága maximum 80 cm lehet, az ügyintéző arcá-
nak jól láthatónak kell lennie. 

A ruhatárak, büfépultok kialakításánál is figyelembe kell venni a fogyatékossággal 
élő embereket. A legszebb példák akkor születnek, ha nem külön szerkezet, hanem 
az egyetemes tervezés elve szerint integrált megoldás születik, amit mindenki hasz-
nálhat.

    Ebben az épületben szépen megtervezett 
és érzékelhető  taktilis sáv  van a pénztá-
rig, ruhatárig és minden fontos közlekedési 
pontig. Az   alacsony, térdszabad pult-
 kialakítás   jól használható kerekesszékből 
is. Különösen fontos ez a példa, mert  
a teljes akadálymentességen felül  
az épület belsőépítészeti stílusába is harmo-
nikusan belesimul. Az  indukciós  
 berendezés elérhetősége is jelezve van.  G  
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A táblák és feliratok jelentőségét nem lehet túlbecsülni. 
Minden ismeretlen helyen bizonytalanságot szül az, ha el-
veszettnek érezzük magunkat az információk hiánya miatt. 
Ám a túl sok információ zavart kelt, és ezt csakis az intéz-
mény üzemeltetői tudják átlátni és koordinálni.

  A  túl sok információ  közt elvész a lényeg. F  

A taktilis, vagyis talppal érzékelhető felület a vak és 
gyengénlátó személyek számára segíti a biztonsá-
gos használatot. A szabványok szerinti egyértelmű és 
mindenhol alkalmazandó jelzésmódtól eltérni nem 
szabad. Utólagosan lefektetett vezetősávoknál nehe-
zebb kialakítani a jó megoldást, de a jelrendszer ott 
sem térhet el. 

  A földszinti kőburkolatra utólag leragasztott vezetősá-
vot helyeztek el. Taktilis és kontrasztos is, bár takarítha-
tatlan és ronda lett a használattól.  Jelrendszere nem
 felel meg  az MVGYOSZ3 ajánlásának. D  

3 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

www.mvgyosz.hu
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   Ez egy meglévő burkolatba 
utólagosan bemart vezetősáv, 
mely méretében lehet, hogy 
megfelel a szabványos kiala-
kításnak, de a vezetősáv csak 
a járófelületből kiemelkedő 
kialakítással megfelelő . L  

Az intézmények közlekedő terei határozzák meg, hogy az útvonal akadálymentes-e. 
A függőleges közlekedés az épület szintjei között felvonóval, belső rámpával és lép-
csővel valósulhat meg. A liftek utólagos beépítése költséges, mégis elengedhetetlen, 
ha többszintes épületről van szó. 

A lift hívógombjának magassága maximum 120 cm, gombjai taktilis, vagyis tapint-
ható információt is tartalmaznak, a földszintet jelző gomb ki van emelve.

  Ennél az egyetemi liftnél  
 túl magasan van a jelzőgomb  
és nem hordoz  tapintható  
 információt . D  
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    Csak látható információt  hordozó 
lift-kezelő panel. A segélyhívó gomb 
kötelezően taktilis, vagyis  tapintható   
 kellene, hogy legyen,  ám itt nem az. D

    Vizuális és taktilis információt  is 
tartalmazó liftkezelő panel. A gom-
bok Braille felirattal is kiegészülnek, 
valamint a földszinti gomb ki van 
emelve.  I  

  Nagyon szép példát találunk műemlék épület 
akadálymentes felújítására Mohácson a Selyem-
gyári negyedben. Az újonnan beépített  lift   
piros színnel ki van emelve, a burkolat 
 kontrasztos,  a sötét sáv a lábazatot és a közle-
kedési utat is hangsúlyozza. I  

A vezetősáv kialakítására és használatára segítséget 
jelent a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 
Szövetségének tapasztalata. A fogyatékossággal élő 
emberek  szervezetei tudnak és szeretnének is bele-
szólni abba, hogy számukra milyen épített környeze-
tet alakítanak ki. Bevonásukra nagyobb hangsúlyt és 
szabályozottabb körülményeket kellene teremteni.

A belső burkolatba nem mindig kell vezetősávot telepíteni, de a kontrasztos megje-
lenés és a padló és fal kontrasztja sokat segíthet a közlekedésben. 
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   A mohácsi Gubóház műemléki épületében gyermek-játszóházat alakítottak ki, 
ami akadálymentesen megközelíthető egy  belső téri rámpával.  Nagyon szépen 
mutatja a rámpa lábazati burkolata a közlekedési zónát. Ezt a példát azért kell 
mindenképpen kiemelni, mert letisztult és egyszerű, mégis akadálymentes teret 
biztosít jó minőségben.   I  

  Ebben az  egyetemi épületben a  korlátliftet   
csak kulccsal lehet vezérelni, mindenképpen 
segítséget igényel, ugyanakkor alsó állásban 
csak akkor van hely rágurulni, ha a bejárati ajtó 
nyitva van bármilyen időjárási körülmény mellett. 
 Az ajtó nem akadálymentes  szélességű, csak 
mindkét szárnyának kinyitásával valósul meg  
a 90 cm hely.

A belső rámpák kialakítása helyszűke miatt ritkábban fordul elő, mégis jobb érzéssel 
közelítünk meg egy másik szintet, ha biztosan tudjuk, hogy áramszünet, esetleg tűz 
esetén is önerőből képesek leszünk elhagyni azt. 

Az utólagos épületbővítések és felújítások sajnos 
használhatatlan megoldásokat is szülnek. Az oldal-
só bejárati ajtók mögött rejlő korlátliftek elterjed-
tek, miközben alkalmatlanok önálló használatra, 
ezekkel az épület megközelítése nem válik aka-
dálymentessé. A felújításra fordított gazdasági for-
rásokból olyan akadálymentesítési megoldásokat 
kellett volna preferálni, amit az érintettek érdekvé-
delmi szervezetei is elfogadnak, támogatnak.

Semmilyen  felirat, tájékoztatás  nem található.

Ugyanakkor a vakvezető szőnyeg idáig vezet, holott a vak embe-
rek nem ezen az ajtón közlekednének. Aki ezt tervezte nem értet-
te meg a fogyatékossággal élő emberek igényeit, szokásait. D  
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   A mohácsi selyemgyári lépcső szép 
példa a megfelelően jelölt, akadály-
mentes és  kontrasztos lépcsőfok  
kialakításra.

  Sajnos nem tökéletes, mivel a korlát 
kialakítása nem kétsoros, valamint  
a  lépcső alatti tér nincs jelezve:    
a gyengénlátó embereknek  ez veszé-
lyes, mivel beverhetik a fejüket.   I  

A lépcső alatti tér, illetve minden olyan 
tárgy, ami 190 cm magasságig belóg, 
veszélyforrás lehet a vak és gyengén-
látó emberek számára.

Lépcső minden többszintes épületben található, közlekedésre és mene-
külésre is használható. Az akadálymentes lépcső kialakításáról szóló jog-
szabályok előírják a kétsoros, folyamatosan vezetett korlátot, a lépcsőfo-
kok magasságát legfeljebb 15 cm-ben határozzák meg. A lépcsőfokok 
kontrasztossága és csúszásmentessége is rendkívül fontos. 

A vak és gyengénlátó, illetve a siket és nagyothalló személyek szíve-
sebben használják a lépcsőket, mint a lifteket, ezért nekik szóló infor-
mációt kell elhelyezni minden szinten.

   A  lépcsőfokok szabálytalan  
lépésközzel való kiképzése és  
a túl nagy fellépés baleset-
veszélyes. Ez a lépcső nem jól 
látható, kontrasztos kiemelése 
nincs,  csúszásmentesítése   
is elmaradt.  A szemetes és a 
bútor miatt a korlátot fogva 
nem lehet végighaladni.  E  
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  Ebben a  budapesti egyetemi épületben vészhelyzet esetére 
vonatkozó kerekesszékes menekítési lehetőséget nem talál-
tunk. Minden szinten van vészhívó gomb a lépcsőházban, de 
pl.:   kerekesszékben ülve nincs mód menekülni!  D  

  Ezek az egyedi piktogramok  nem egyértelműek,  felirat nem tartozik 
hozzájuk, sem Braille felirat. Vészhelyzetben nem használhatóak. H  

Az épületekben kötelező biztosítani a menekülési útvonalakat tűz vagy más vész-
helyzet esetére. A fogyatékossággal élő személyek számára különösen rémítő és bi-
zonytalan helyzetet teremt a vészjelzés megszólalása.

A többszintes épületek esetében a liftek azonnal menekülési szinti állásba indulnak, 
és aztán áramtalanítás után használhatatlanok. Az a fogyatékossággal élő ember, 
aki lifttel érkezett, nem biztos, hogy tudja használni a lépcsőt, ezért menekítésre van 
szüksége. Mind a vészjelzést, mind a menekülési tervet akadálymentes módon kell 
kidolgoznia az épület üzembentartójának.

A menekülési útvonal akkor jó, ha a nyílások szabad szélessége, illetve a lépcső szé-
lessége elég nagy a benn lévő embertömeg számára. Ha a lépcső korlátján lépcső-
járó berendezés van, az leszűkíti a gyalogos menekülési szélességet, ráadásul tűz 
esetén automatikusan áramtalanítják az intézményt, így még menekítésre sem le-
het használni.

A menekülés másik fontos feltétele, hogy a 
menekülési útvonal ki legyen táblázva. A pik-
togramok akkor jók, ha egyértelműek, min-
denki számára érthetőek, különösen fontos 
ez az értelmi fogyatékossággal élő emberek 
esetében.



28

A hazai szabályozás4  előírja, hogy az akadály-
mentes használatra könnyen kezelhető, nagy 
erőkifejtést nem igénylő nyílászárókat kell be-
építeni. Azonban a tűzgátló ajtók nyitása nor-
mál esetben (amikor nincs tűz) nagyon nehéz: 
szükség lenne a jogszabályok közötti össze-
hangolásra.

RENDSZERKRITIKA

4„Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK).”

  Ez az óvodai menekülési 
ajtó tűzvédelmileg meg-
felelő, sötétben világító 
táblák, automata ajtó-
nyitó biztosítja a kijutást, 
azonban a hétköznapi 
használat során nagyon 
 nehezen nyílik,  babakocsi-
val érkező szülők” számára 
nehezen használható. F  

  A sportarénában a küzdőtér összes ajtaja pánikzáras és  kontrasztosan sárga  
megjelenésű.  Ugyanígy a lelátók és az onnan elvezető ajtók is erős sárga színt kap-
tak. A látható, és  egyértelmű menekülési útvonal  a színes széksorok között harmo-
nikus képet mutat, ízléses és a jogszabályoknak tökéletesen megfelelő példa. G  
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  A győri vasútállomás akadály-
mentes WC-je olyan  kulccsal  
nyílik, amit a jegypénztárban kell 
elkérni. 

  A  zár  menekítésre alkalmatlan!

  A  pénztári pult  nem akadály-
mentes, túl magas, kerekesszék-
ből elérhetetlen. 

  Ez az akadálymentes WC tar-
tozik az épületben lévő kormá-
nyablakhoz is, így annak aka-
dálymentessége sem valósul 
meg. C  

A fogyatékossággal élő emberek számára kialakított illemhelyen olyan speciális be-
rendezések és műszaki megoldások  szolgálják a biztonságot, mint foglaltság jelzős, 
kívülről nyitható ajtózár és VÉSZJELZŐ kiépítése. Az ajtózárat akár egy pénzérme 
segítségével kívülről ki lehet nyitni, így segítve a benn bajba jutott használót.

Segélyhívó azért kell, hogy a zárt térben (pl: lift, WC) bajba jutott használó tudjon se-
gítséget hívni, akadálymentes WC-ben kialakítása ezért ajánlott. Az akadálymentes 
illemhely megfelelő segélyhívója figyelemfelkeltő és könnyen használható. Legjobb 
a piros szín és az egyértelmű felirat.

Sajnos az ebben a kiadványban vizsgált példáinkból egyetlen megfelelően kialakí-
tott illemhelyi segélyhívó sem akadt.

  Az akadálymentes WC mel-
lett kötelező vészjelzőt telepí-
teni. Ez a  vészjelző  azonban 
 nincs kiemelve,  azt sem felirat, 
sem piros szín nem jelzi. H  
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HASZNÁLHATÓSÁG
Nem elég egy intézménybe bejutni, hanem azt funkciójának megfelelően hasz-
nálni is kell tudni. Például iskolában oktatóterekben, hivatalban ügyfélterekben, 
egészségügyi intézmények vizsgálóiban és várótermeiben is akadálymentesen kell 
tudni mozogni, az ottani eszközöket és a szolgáltatás egészét használni. A megfe-
lelő épület folyosói is akadálymentes kialakításúak.

Középületeinknek az a  szerepe, hogy olyan szolgálta-
tást nyújtsanak, ami mindenki számára elérhető, a léte-
sítmény funkciójának minden aspektusa használható, 
ebből kizárni senkit nem szabad fogyatékossága miatt. 

   Kiemelendő akadálymentes megoldás  
a lelátókon kialakított  szurkolói hely,  mely 
jó  láthatóságot,  és egyben a labdáktól 
való védelmet is biztosít.  G  



31

  A népszerű kastélyépületben  
a  küszöbök  szinte minden kiállí-
tási helyiség között magasak, (3-
4-5 cm) az ép látású látogatók is 
meg-megbotlottak. J  

Az építőipar minden területén szükséges 
az akadálymentesség OKTATÁSára hangsúlyt 
helyezni! 

Fontos megértetni a kivitelezőkkel, hogy 
a tervnek megfelelő akadálymentességet 
nem garantálja az, ha a beépítendő termékek 
gyártója „akadálymentesnek” hirdeti magát, 
gyakran jóval magasabb áron. A gondos odafi-
gyelést semmi nem helyettesítheti!

RENDSZERKRITIKA

A használhatóságnak sok akadálya lehet. Például önállóan használható közintéz-
ményben a villanykapcsolók csak a 90-110 cm magasságban elérhetőek mindenki 
számára, ám a villanyszerelők máig azt tanulják, hogy a villanykapcsolók minden-
hol 140 cm magasságban legyenek. Sok villamossági tervező is ragaszkodik a régen 
megszokott, ám nem akadálymentes gyakorlathoz. Ennek megoldása lehetne, hogy 
a generáltervező átnézi és összehangolja a kiviteli terveket, azonban ez sajnálatos 
módon sokszor elmarad. Másik aspektusa a dolognak, hogy például egy óvodában 
a gyerekek nem kapcsolgathatják a lámpákat, így az óvodapedagógusok kérik, hogy 
a kapcsolók magasan legyenek, ahol a gyerekek nem érik el. Ilyenkor sem érvénye-
sül az akadálymentesség.

A belső ajtók kérdése éppoly kritikus az akadálymentesség szemszö-
géből, mint a bejárati ajtó. Szabad szélessége szintén 90 cm, s küszö-
bének magassága maximum 2cm. A műemléki épületek esetén terve-
zői vita szokott kialakulni a küszöbökről, melynek feloldása jogszabályi 
harmonizációt igényelne.
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Az indukciós eszközök telepítése és használhatósága fontos kérdés a siket és na-
gyothalló személyek számára. A pályázati kiírások többnyire megkövetelik az info-
kommunikációs akadálymentesítést, de legnagyobb arányban ez szokott elmaradni 
a kivitelezés végén, mivel határterületről van szó az épített környezet alakítása és az 
eszközbeszerzés között. Nagyban segítené a továbblépést, ha az érintett érdekvé-
delmi szervezetek egyértelmű állásfoglalásokat adnának ki, hová, hogyan megfelelő 
számukra az indukciós hallássegítő berendezés.

   A kastélyban van egy vetítő-
terem, ahol  kisfilmeket lehet 
megtekinteni. Sajnos a terem 
nem akadálymentes,  ajtaja  
 szűk, küszöbe magas, táblája  
 nem megfelelő, taktilis infor-  
 máció és indukciós berendezés   
 nincs.  A videókat érintőképer-
nyőn lehet váltani, mely ma-
gasan van a falon, a beren-
dezés beszerzőjének nem volt 
szempont az akadálymentes-
ség.  Indukciós hurok kialakí-
tásával  a nagyothalló embe-
reknek is könnyen élvezhetővé 
tehették volna a videókat. 

  A műemlék védelmét nem sértette volna a teremben körbevezető  
ehhez szükséges  2 mm-es rézvezeték, érthetetlen, hogy miért nem 
tartották ezt fontosnak a tervezés, kivitelezés során. J  
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   A WC helyiség szűk, a  WC csésze  
 elhelyezése nem jó,  srégen és szem-
ből történő átülésre alkalmatlan, 
nem felel meg az OTÉK követelmé-
nyeknek.

  A csésze és az ülőke is  elöl kivágott,  
ami nem felel meg a MEOSZ állás-
foglalásának. 

  A WC helyiségben nem készült  
 kontrasztos  színezés, a vészjelző sem 
elég feltűnő, felirata sincs. E  

   Az akadálymentes WC helyiséget 
gyakran  raktárnak használják,  ez  
az épület üzembentartójának  
hibája. B  

Az akadálymentes WC kialakítása alapkövetelmény.  

Nyilvánosság számára létesített terek esetében mindig kötelező az akadálymentes és 
nemektől független WC kialakítása.

A WC ajtó ilyenkor 90 cm szélességű sza-
bad nyílást biztosít, kilincse pedig U alakú, 
hogy könnyen fogható, húzható legyen. 

 A WC belső elrendezése nagyon fontos, 
mert kerekesszékből a WC-re átülni nem 
könnyű, és mindhárom fő átülési irányban 
biztosítani kell a szabad helyet (oldalról, 
szemből és átlósan). 
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A WC csésze kialakítása folytonos peremmel 
használható jól, két oldalán kapaszkodó segíti 
az átülést5. Az elmúlt évek rossz gyakorlatá-
nak köszönhetően a gyártók akadálymentes-
nek tüntetik fel az elöl nyitott WC-ket, ezért 
a tervezőknek külön hangsúlyt kell fektetni 
arra, hogy folytonos peremű WC és WC ülőke 
legyen a kivitelezési tervezői kiírásban.  

RENDSZERKRITIKA

A WC kagyló mellett segélyhívó kapcsolót kell létesíteni, ennek piros színe és felirata 
kritikus pillanatokat tehet könnyebbé.

Sajnos nagyon gyakori, hogy kihasználatlanságra hivatkozva raktárnak használják az 
akadálymentes WC helyiséget, ami ellehetetleníti a rendeltetésszerű használatát.
Az akadálymentes kézmosó konkáv alakú, így könnyebb rákönyökölve használni, ke-
rekesszékkel közelebb gurulni.

A mosdó alatti szifont is térdszabad módon kell kialakítani, ráadásul úgy, hogy a lá-
bak megégetése ellen hőszigetelve legyen a lefolyó.

Sajnos sok pályázati kiírás csak azt kéri, hogy az épületbe bejutás és az akadálymen-
tes WC „meglegyen”, vagyis hogy a kerekesszékes bemehessen és tudja használni a 
WC-t. Azonban ettől még nem lesz az intézmény és a szolgáltatás akadálymentes - 
csak akkor, ha az összes intézményi funkció is akadálymentesen használható.

   Sajnos a legjobb példák is tar-
talmaznak hibákat, amit ebben 
az esetben a rehabilitációs szak-
mérnöki és a gépészeti tervezés 
NEM összeegyeztetése okozott. 
A mosdó térdszabad lenne, ha 
a használati melegvíz előállító 
 kisbojlert  nem tették volna oda, 
ami ráadásul még forró is lehet. 
Jó tervek esetén is gyakori, hogy 
a kivitelező korábbi gyakorlata 
alapján a tervtől eltérően szerel-
vényezi a helyiséget.  I  

5A WC-csészékkel kapcsolatos MEOSZ állásfoglalás itt olvasható: 

http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2019/02/meosz-allas-

foglalas-elol-kivagott-WC-rol-keppel2.pdf

http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2019/02/meosz-allasfoglalas-elol-kivagott-WC-rol-keppel2.pdf
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A WC helyiség kontrasztos kialakítása a használatot segíti. Az alapszínhez képesti 
eltérő csempecsík azért van, hogy a kezelőket-kapcsolókat kiemelje, (villanykapcso-
ló, WC-öblítő gomb, segélyhívó) ezért nem mindegy, hogy a kontrasztos sáv milyen 
magasságba kerül.

Az akadálymentes táblák felirattal, piktogrammal és Braille felirattal kiegészítve fon-
tos tartozéka a teljes akadálymentességnek. 

  Tipikusnak mondható hiba, hogy van kontrasztos sáv kör-
ben a csempében, de nem a kapcsolók, WC öblítő-gomb 
magasságában, így a fehér kapcsoló a fehér csempén 
 nem észrevehető. Nem a kontrasztos sáv kötelező, hanem  
a mindenki számára érzékelhető kialakítás, melynek számos 
más megoldási lehetősége is kínálkozik, pl. a teljes falfelület 
sötét színű kialakítása vagy éppen a fehér faltól kontraszto-
san eltérő színű szerelvények alkalmazása. D  

  A WC helyiség megnevezése  
mozgáskorlátozott, pedig  
akadálymentes lenne  
a  helyes kifejezés,  és 
piktogram sem segíti a tájéko-
zódást.  Braille felirattal   nem 
egészül ki, ami a tábla elhelyezése 
miatt amúgy is elérhetetlen lenne, 
hiszen  200 cm magasan van. E  
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  A győri bírósági épületben  egységes, kontrasztos színű  
 és Braille feliratot  is tartalmazó táblák vannak.  
A  piktogramok  azonban hiányoznak, segítenék a gyors 
felismerhetőséget. B  

  Majdnem jó megoldás a  következetes piktogram használattal  
és  kontrasztos  színválasztással, ám az  üveg csillogása  elront-
ja a tábla olvashatóságát.

  A Braille feliratot nehéz megtalálni, de ott van. I  
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A szolgáltatások akadálymentessége az épített környezeten felül a berendezésekre 
és a használt eszközökre is kiterjed. Lényeges, hogy ha fix interaktív eszközt állítanak 
valahová, amelyhez vezetősáv is vezet, akkor a készülék legyen taktilis, azaz kézzel 
tapintható információval ellátva. Sajnos nagyon gyakori, hogy aki a berendezéseket 
kiválasztja, nem veszi figyelembe az épített környezetet, vagy fordítva, lehet, hogy 
egy nagyszerű akadálymentes eszközt nem lehet megtalálni, vagy megközelíteni. 
Lényeges lenne, hogy az eszközbeszerzési pályázatokban is nagyobb hangsúlyt kap-
jon az esélyegyenlőség elve.

  Ezt a kormányablakot egy műemlék 
épületben alakították ki, a meglévő bur-
kolatra utólag letett  fém vezetősáv  
rendszerrel, melynek alkalmazása itt 
kusza, nehezen használható. 

  A  sorszámosztó berendezésen  van 
Braille írás és hangostérkép funkció is. 
Sajnos a kormányablak jelenlegi  
 működése  nem engedi, hogy ügyfél  
a berendezéshez érjen, egy alkalmazott 
osztja ki a sorszámokat. C  

    Van térdszabad ügyfélkapus számí-  
 tógép  és pin terminállal rendelke-
ző számítógép is, mely  térdszabad  
kialakítású. Ehhez nem vezet veze-
tősáv és  nincs taktilis billentyűzete  
sem. C  
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  A mohácsi selyemgyár kulturális negyede szép példa arra, 
hogy műemlék épületet is lehet igényesen és akadálymente-
sen felújítani. Külön kiemelendő a közösségi parkban található 
 térdszabad ivókút,  mely modern és mégis egyszerű formavilá-
gával minden felhasználót ki tud szolgálni.  I  

Néhány intézményt típus szerint is górcső alá kell vennünk, hiszen 
az akadálymentesség más-más aspektusa fontos a funkciójuk szerint. 
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Néhány intézményt típus szerint is górcső alá kell vennünk, hiszen 
az akadálymentesség más-más aspektusa fontos a funkciójuk szerint. 

Mindenki életében rendkívül fontos szerepet játszik az egészségügy elérhe-
tősége, nélkülözhetetlen és életmentő a jól megtervezett, kivitelezett és üze-
meltetett kórház. Sajnos az egészségügyi létesítmények elérhetősége, be-
járata gyakran nem akadálymentes. Ezen a területen nem engedhető meg 
semmilyen akadály, a teljes elérhetőség és használhatóság alapkövetelmény.

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK

  Ennél a tatai 
szakrendelőnél 
új építésű épü-
lethez került a 
 korlátlift,  amely 
évek óta nem 
működik, hasz-
nálhatatlan. A  

  Az akadálymentes be-
járás egy régi épületen 
keresztül van megoldva, 
amit a  kihelyezett tábla  
is jelöl, hiszen nagy igény 
van az akadálymentes-
ségre minden egészség-
ügyi létesítménynél!  A  
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Minden tömegközlekedési eszköz indul és érkezik valahonnan, használatukat az épí-
tett környezetet teheti akadálymentessé, vagy lehetetlenné. A vasútállomásokon ki-
emelt szerepe van a lépcsőknek, lifteknek, peronoknak, ezért kiemelt jelentőségű az 
állomások akadálymentessége is. A lépcsők tetején lábbal érezhető, taktilis burkolati 
sáv figyelmeztet a lépcső indulására. 

TÖMEGKÖZLEKEDÉS

  Az új vasútállomás  korlátja  kétsoros, lépcsőjét  figyelmeztető sáv  
indítja, az első és utolsó lépcsőfok  kontrasztos jelzést  kapott. M  

  Hazánkban még ritkán al-
kalmazott  taktilis korlátjel,  
ami a vágány számát és 
irányát mutatja. K  
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A vasútállomásokon az egyik legfontosabb információ 
a mozgáskorlátozott embereknek, hogy be-, illetve ki tud-
nak-e szállni a szerelvényből, illetve, és hogy a peront el 
tudják-e hagyni. Sajnos kevés az igazán akadálymentes 
állomás, ahol az utcáról a jegypénztárig, onnan a peronra, 
majd a vonatra is akadálytól mentesen lehet eljutni.

  A győri vasútállomás tipikus példa arra, hogy az eszközök meg-
léte még nem hozza magával a szolgáltatás akadálymentessé-
gét is. A  leláncolt emelőt  csak akkor használják, ha az utas   
24 órával korábban bejelenti érkezését, de még akkor is csak át-
szállni tud a peronról, hiszen az aluljárót csak lépcsőn lehet meg-
közelíteni. Az esélyegyenlőség ez esetben is súlyosan sérül. C  
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HIVATALI ÉPÜLETEK
Állampolgári ügyeket kötelező intézni, és sok esetben szemé-
lyes megjelenésre van szükség. Ezért a kormányablakok, bírósá-
gok stb. akadálymentessége rendkívül fontos, sőt megvalósítá-
sára jogszabály is kötelez. Az ügyintézés elérhetősége, az ügyek 
megértésének joga mindenkit megillet.

  A győri kormányablaknál 
 térdszabad pult  van minden-
hol, az ügyfélpulthoz vezető 
sáv segíti a vak és gyengénlátó 
ügyfeleket.

  Sajnos a kormányablak be-
járatáig nem képes eljutni 
önállóan a vak személy, mert 
 nincs taktilis  információ szá-
mára.  C  

  Ebben a bírósági épületben fixen telepített  indukciós hurokerősítés  van,  
ami sajnos  nincs jelölve,  és kevesen tudják hogy lehetőségük lenne 
ezen eszközök használatát kérni. B  
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  A hűvösvölgyi  akadálymentes tanösvény  
járdán elérhető a Villám utca és a Nagy-
réti út sarkáról, bár a burkolt járda csak 
szigorúan a telekhatáron kezdődik, vagyis 
van  15 méternyi földút  a közterületi járda 
és a tanösvény indulása között. N  

SZABADTÉRI AKADÁLYMENTESSÉG
A szabadtéri akadálymentes helyszínek kialakítására ugyanazok 
a szabályok vonatkoznak, mint az épített környezetben készülő 
rámpákra, lépcsőkre, szabad területekre.

Ilyen tipikusnak mondható hibát okoz szinte minden esetben az, 
hogy a telek határa kijelöli az akadálymentesítés határát is, holott 
nagyon is lényeges pont a közterületről való megközelíthetőség. 
Egyes esetekben egyszerűen értelmetlen a telek jogi határánál ab-
bahagyni a burkolat lefektetését, például itt is, hiszen esős időben 
járhatatlanná válik a földút, tehát nem lehet rajta akadálymentesen 
közlekedni, holott az erdő esőben is szép. 
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A természetben való időtöltés rekreációs hatására mindenkinek szük-
sége lehet. Ahhoz, hogy akadálymentesen megközelíthetővé váljon az 
erdő, olyan ösvényt kell kialakítani, ami biztonságos, és ahol bízhatunk 
benne, hogy minden szakasza elérhető, használható. Ezekre a külté-
ri szerkezetekre különös figyelmet kellene fordítani. Gyakori hiba, hogy 
telepítésükkel nem jár együtt az üzembentartás felelőssége. Sajnos a 
jelenlegi állapotával leginkább akadályt képez a járhatatlan tanösvény.

  A fa rámpák sajnos  
 elhanyagoltak,  foghíjasak, 
nem biztonságos a rajtuk való 
közlekedés. N  

A fenti példákból látható, hogy mit jelent a valódi akadálymentes-
ség, és az is, hogyan valósult meg, közpénzből vagy EU-s forrásból 
épült, illetve 2008 óta felújított épületek esetében. Összegezve 
kijelenthetjük, sokat kell még dolgoznunk azon, hogy akadályok 
helyett valóban hozzáférhető épületek hozzunk létre!
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A KIADVÁNYBAN VIZSGÁLT ÉPÜLETEK 
TELEPÜLÉSENKÉNT
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Vizsgált épületek listája
Árpádházi Szent Erzsébet 

Rendelőintézet, 
TATA Hősök tere 2. 

Pályázati forrás: ~900 millió Ft, 
TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0026

~41 000 fő egészségügyi ellátásáért felel

Szent József Katolikus Iskola, 
SZEKSZÁRD Garay tér 9., 

Forrás: EFOP-4.1.5-16-2017-00037 
~390 millió Ft (~200 tanuló)

ELTE Pedagógiai 
és Pszichológiai Kar, 

BUDAPEST Kazinczy utca 23-27. 
Forrás: KEOP – 5.6.0/12-2013-0041 

~200 millió Ft 
(2000 hallgató +200 oktató évente)

A

Győr-Moson-Sopron megyei 
bíróság, 

GYŐR Szent István u. 6. 
Évente 10-12 000 peres ügy, 
min: 25 000 fő veszi igénybe

B

D

E
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Vasútállomás BAG 
Jókai u. 1. (3700 fős község)

Nádasdy Kastély, 
NÁDASDLADÁNY 

Kastélypark 1., 
Forrás: GINOP-7.7.7-15-2016-00001 
~1,723 milliárd Ft EUs + 212 millió 

Ft hazai támogatás

J

Sport Aréna, 
NAGYKANIZSA 

8800 Táborhely utca, 
Forrás a Modern Városok 

programban:  ~15 milliárd Ft, 
5000 fő befogadása 

egyszerre, 
évi több tízezer látogató.

G

Mohácsi Selyemgyár, 
MOHÁCS 

Szent János u. 9., 
Forrás: 

TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 
~800 millió Ft. 

Éves látogatószám: 
több tízezer fő.

I

Vasútállomás 
Gödöllő 

(32 000 fős város)

M

Esterházy Kastély, 
TATA Hősök tere 9. a., 

Forrás: GINOP-7.1.1-15-2015-00007 
~1,575 milliárd Ft EUs 

+ 824 millió Ft haza támogatás
Évi kb. 55 000 látogató

H

K

Kadarka utcai Óvoda, 
BUDAPEST Kadarka utca 1-3., 

Forrás: VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00027 
~400 millió Ft (~100 óvodás)

F

Vasútállomás BÉKÉSCSABA 
Andrássy út 58. 

(58 000 fős város)

L

Nagy-réti Akadálymentes 
Tanösvény, 
BUDAPEST 

HŰVÖSVÖLGY 
Nagy rét

N



6lyen például a Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

törvény; a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakulta-

tív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény és az Országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet (OTÉK)

7AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS  2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó 1303/2013/

EU rendelet 7. cikk 

8Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 8. § g) 

pont)

RENDSZERKRITIKA

Az akadálymentesség megteremtésére több nemzetközi és hazai jogszabály6 
is kötelez. A közpénzek felhasználásánál – ideértve a hazai és Európai Uniós 
forrásokból épülő vagy felújított épületeket – tehát kötelező a megfelelő aka-
dálymentesség biztosítása. Ennek elmulasztása egyszerűen jogszabálysértés. 

Az EU pályázati források felhasználására vonatkozó rendelete7 is megköveteli, 
hogy a források felhasználása során a fogyatékossággal élő személyek részére 
a hozzáférhetőséget biztosítani kell.

Az akadálymentesítés elmaradása a közszolgáltatást nyújtó épületek esetében 
törvénysértés: diszkriminációt8 valósít meg.
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